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UW VERTROUWDE 
MAKELAAR 

Hoofdstraat 6, 8401 BZ Gorredijk    Tel. 0513 - 76 90 55   www.makelaardijgorredijk.nl

Dit programmaboek deel 3 ‘22/23 is 
een uitgave van De Skâns Gorredijk
Oplage: 16.500 exemplaren

Bingo:
25 november, 23 december, 

27 januari

Pubquiz:
21 januari

DE SKÂNS:
KOM, GENIET EN ONTMOET

Wederom een nieuwe uitgave van het mooie Skâns Programma

Alweer de 3e uitgave van onze folder, wat betekent dat we al bijna weer halverwege ons theater-
seizoen aanbeland zijn. De eerste maanden van dit seizoen zijn voorbij gevlogen en we zijn zeer blij 
met alle bezoekers die geweest zijn. De voorstellingen worden enorm goed bezocht en de reacties  
zijn enthousiast. Er staan nog veel leuke voorstellingen op stapel en we hopen natuurlijk om jullie in 
de zaal te mogen ontvangen. Tot snel in de Skâns.

Zorg dat je erbij bent in Gorredijk! 
Atty Ekema

Bingo in De Skâns Gorredijk
Kom naar de bingoavonden in De Skâns Gorredijk. Uiteraard wordt er weer 
gespeeld om de vele fantastische prijzen en natuurlijk om de Skâns-bingo-
hoofdprijs ter waarde van maar liefst € 150,00. De aanvangstijd is 20.00 uur. 
Aanmelden via info@skans.nl 
Kijk op skans.nl/entertainment voor overige data

Doe mee met de Skâns Kwizz!!!
De Skâns organiseert ook in het nieuwe seizoen haar eigen Skâns Kwizz. 
In deze kwizz krijgen teams (4 tot max. 6 deelnemers) vragen te 
beantwoorden in 8 verschillende ronden waaronder een muziekronde, 
een afbeeldingsronde en een proeverijronde. Wilt u meedoen met uw 
bedrijf, buurtvereniging, sportvereniging, vriendenclub of als familie, dan 
kunt u zich opgeven via de website skans.nl/entertainment.
Kijk op skans.nl/entertainment voor overige data
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Badweg 30, 8401 BL  Gorredijk
Tel. 0513-460101www.sierdmoll.nl

Uw makelaar met toegevoegde waarde!

Skâns in de agenda

Brassband Wâldsang 
Brassband De Wâldsang werd begin jaren ’70 opgericht als koperensemble
van de plaatselijke muziekschool in Buitenpost. In de jaren die volgden 
werd de band steeds succesvoller en won diverse brassfestivals en kam-
pioenschappen. In totaal wist De Wâldsang de titel Nederlands Kampioen 
in de hoogste divisie 14 keer voor zich op te eisen en is daarmee de meest 
succesvolle Nederlandse brassband. Ook heeft de band de meeste Neder-
landse deelnames aan de Europese Kampioenschappen op haar naam 
staan. In de beginjaren werd de band gedirigeerd door Tjeerd Brouwer, 
die de band haar beroemde warme sound gaf, vandaag de dag nog steeds hét kenmerk van De Wâldsang. 
Vanaf 1989 staat de band onder leiding van Rieks van der Velde, voormalig euphoniumspeler van De Wâldsang. 
Naast dirigent is Rieks ook een begenadigd arrangeur. 

Zondag 11 december 2022 | Aanvang 15.00 uur 

Stroatklinkers (i.s.m. ’t Nut Gorredijk) 
De Stroatklinkers zijn in 1990 ontstaan als een gelegenheidsbandje voor 
een optreden in het toenmalige Groningstalige radioprogramma van RTV 
Noord. Bijzonder is dat de Stroatklinkers gekozen hebben voor het Gro-
ningse dialect in combinatie met zgn. bluegrass-muziek. Dit is een muziek-
stijl ontstaan uit Ierse en schotse muziek, vermengd met muziek uit de 
slavenarbeid. Inmiddels spelen de Stroatklinkers ook een flink aantal 
Engelstalige nummers. Ze zijn al vaak te zien geweest in de Skâns en het is 
elke keer weer een feestje!
 

Zondag 18 december 2022 | Aanvang 15.00 uur 

O’dreams - “Dublin” (i.s.m. ’t Nut Gorredijk)
O’DREAMS zingt en speelt legendarische songs die onlosmakelijk ver-
bonden zijn met de Ierse hoofdstad. Luister ademloos naar prachtige, 
driestemmig gezongen ballads. Ga ten onder in  een opwindende roes 
van Ierse humor en vrolijkheid. En doe mee aan de hilarische pubquiz 
waar jouw kennis over Dublin en die van je mede theaterbezoekers flink 
wordt getest.  O’DREAMS is een Iers/Nederlands klasse trio dat oprecht, 
ontroerend en opzwepend is en het publiek met rijke anekdotes, eerlijke 
scherpte en heerlijke humor werkelijk weet te raken.’ ‘Dublin’ is een uiterst 
boeiende, vermakelijke ode aan de Ierse hoofdstad. Dé voorstelling van 
2022-2023 die liefhebbers van Ierland, Ierse muziek en fenomenale verhalen 
nietmogen missen. 

Zaterdag 14 januari 2023 | Aanvang 20.15 uur 

Entree: € 15,00 
incl. consumptie

Entree: € 17,75 
incl. consumptie.

Leden van Nut Gorredijk:
€ 15,25 incl. consumptie

Entree: € 19,50 
incl. consumptie.

Leden van Nut Gorredijk:
€ 17,00 incl. consumptie

Danny Guinan (zang, gitaar), John Flierman (zang, gitaar, bouzouki, 

bodhran), Ed Veltrop (zang, accordeon, piano, toetsen) 
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Skâns in de agenda

Henk Mulder - Bevroren Roggebrood
Henk Mulder (De Skâns Gorredijk) kruipt, op de dag van zijn verjaardag in 
de in de huid van zijn grootvader Roelof Mulder, een rietvlechter uit Noord-
wolde. In de nalatenschap van zijn opa zat een kleine groene multomap 
waarin hij zijn leven heeft beschreven vanaf zijn geboorte in 1897 tot on-
geveer 1945. In de voorstelling Bevroren Roggebrood krijgen we een inkijk 
in zijn leven waarin o.a. armoede, onderwijs en werkeloosheid etc. voorbij 
komen. Ook krijgen we een goed tijdsbeeld over de riet- en rotanindustrie 
in die tijd. “Bevroren Roggebrood” zal ondersteund worden door foto’s en 
filmbeelden uit die tijd. 

Maandag 16 januari 2023 | Aanvang: 20.15 uur

Skâns Klassiek Concert – Saxofoonkwartet Saks
Het is niet het soort act dat je doorgaans op een festival ziet, een Saxo-
foonkwartet. Het Friese SAKS bestaat uit vier dames die respectievelijk 
de sopraan, alt, tenor en baritoonsaxofoon spelen. Opmerkelijk is vooral 
het begin van de show waarbij Miriam Stoffelsma een solo speelt op een 
gesproken rapbeat uit een boombox. Het contrast tussen de strak geklede 
dame met haar glimmende saxofoon en de gehavende boombox lijkt 
immens, maar muzikaal sluiten de twee naadloos op elkaar aan. Hierna 
speelt het kwartet voltallig twee composities die vooral steunen op de consonante klanken van de verschillende 
saxofoons. Gedurende de nummers gaan de individuele instrumenten telkens even hun eigen weg om elkaar 
uiteindelijk steeds weer te vinden. Hierdoor krijgen ze een beetje een speels karakter, dat door sterk technisch 
spel continu in stand wordt gehouden. Het is geen lange show die het viertal speelt, maar het is meer dan 
genoeg om het publiek van hun vaardigheden te overtuigen en bovendien muzikaal een welkome afwisseling. 

Zondag 22 januari 2023 | Aanvang: 15.00 uur

Doe Maar Tribute - Skunk
De heerlijke en unieke neder-reggae / ska van Doe Maar overspoelt in de 
jaren 80 de Nederlandse radio, platenspelers en podia. Smoorverliefd, 
Sinds 1 dag of twee, Belle Helene, Doris Day… De jeugd van toen droomt 
hun dromen onder posters van hun helden. En Nederland kleurt groen-
roze. Een jaar of 32 later hebben de jongeren van nu andere helden. Maar 
bij vijf volwassen mannen is de liefde voor Doe Maar door de jaren juist 
gegroeid. Natuurlijk door het gevoel van jeugdsentiment, maar vooral 
door de kracht, puurheid en groove van de muziek. Ze bundelen hun 
krachten en gaan verder als Doe Maar tribute band Skunk. Vanaf begin 
januari op TV te zien in de Battle of the Bands. En laat diezelfde band nu 
Gorredijk gaan bezoeken! Kom je jeugd herbeleven en ontdek hoeveel 
liedjes er eigenlijk nog in je achterhoofd zitten.

Zaterdag 28 januari | Aanvang: 20.15 uur

Entree: € 12,50
Incl. consumptie en 
sneetje roggebrood

Entree: € 12,50 
incl. consumptie

Entree: € 15,00 
incl. consumptie

hypotheekhouse.nl/gorredijk

Hoofdstraat 6, Gorredijk        (0513) 769 067

Huis kopen, wat kan?
Check GRATIS uw mogelijkheden!

Écht onafhankelijk hypotheekadvies.
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Skâns in de agenda

Alexander Broussard | Le Canzoni Italiane
Inmiddels een bekend gezicht in de Skâns. Met zijn optredens van “the 
story of …” en natuurlijk de Billy Joel band kort geleden, nu met het pro-
gramma “Le Canzoni Italiane” keert Alexander Broussard terug naar zijn 
roots. De geboren Italiaanse pianist/zanger speelt en zingt een keur van 
klassiekers waarmee hij grootgebracht is en wisselt dat af met moderne 
internationale successen. U kunt een sfeervol repertoire verwachten dat u 
in luttele seconden meevoert naar het hart van de Italiaanse cultuur met 
vanzelfsprekend de passie die daarbij hoort. Van Ramazzotti tot Pavarotti,
van Zucchero tot Bocelli, van traditionals tot pop: het komt allemaal voor-
bij in deze voorstelling waar vuur en melancholie elkaar omarmen. 
Alexander laat zijn zang en pianospel begeleiden door:
Marcello Briganti op bas, Freek Volkers op gitaar en Ed Volkers op drums

Zondag 29 januari 2023 | Aanvang: 20.15 uur

Alderliefste - Une belle histoire
De Gerard Alderliefste, geboren in ons buurdorp Jubbega en bekend van 
bijvoorbeeld zijn vertolking van ‘Vivre/ Laat me’ met Ramses Shaffy en 
Liesbeth List en van ‘Une Belle Histoire’ met Paul de leeuw. Hij weet als 
geen ander zijn liefde voor het Franse chanson over te brengen op zijn 
publiek. Ditmaal staat de zanger met zeven muzikale collega’s op het 
podium met Une belle histoire. Samen brengen ze de grootste Franse hits 
van onder meer Michel Fugain, Julien Clerc, Edith Piaf, Stromae en Charles 
Aznavour weer tot leven. Waan je op een echt Frans dorpsfeest met dit 
topgezelschap! 

Zondag 5 februari 2023 | Aanvang 15.00 uur 

Arie Vuyk - Every Boeddha Happy

Arie Vuyk speelt zijn spirituele cabaretprogramma Every Boeddha Happy. 
Het leven van een boeddhist valt niet mee. Maar je kunt er wel om lachen, 
want dat is heel spiritueel! Mantra zingen, zen tuinen, zingeving, onzin-
geving, alles komt langs tijdens deze feel-good cabaret avond! 
De Boeddha deed er zes jaar over om verlicht te worden. Dat is toch 
niet meer van deze tijd? Arie probeert het op één avond. Lukt hem dat? 
En raakt ook het publiek verlicht? Ervaar het zelf. Of: ervaar het Zelf. 
Dat kan ook. U kunt veilig op de eerste rij zitten (ook op de achterste) 
en grofheid zit er niet in. Wel een orkaan van grappen, liedjes en typetjes.

Arie Vuyk won drie cabaretfestivals, verscheen op televisie en speelde in New York en Reykjavik in het Engels.

Uit de pers: 
Arie Vuyk laat de wereld lachen (Algemeen Dagblad)
De lach van herkenning rolt door de zaal (Trouw)
Arie Vuyk is een natuurtalent (Franca Treur)

Zaterdag 11 februari 2023 | Aanvang: 20.15 uur

Entree: € 25,00 
incl. consumptie

Entree: € 20,00 
incl. consumptie.

Entree: € 17,75 
incl. consumptie.
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Skâns in de agenda

Lijnbaan 7 & 10 | Gorredijk | www.rinsmamodeplein.nl

WIJ ZIJN FAN VAN 

De Skâns!De Skâns!
RINSMA MODEPLEIN

Bart Chabot | woordkunstenaar       Zaterdag 4 maart 2023 
Steven en Jamie Kazan        Zaterdag 11 maart 2023 
Frisicana 4 | Gurbe, Piter & Marcel       Zaterdag 25 maart 2023 
Lucas van Merwijk | Drums United       Zaterdag 1 april 2023 
H6 | De ultieme André Hazes show       Vrijdag 14 april 2023 
Klassiek Gitaar Duo        Zondag 23 april 2023 

Binnenkort in de Skâns
Kijk alvast op onze website voor onderstaande voorstellingen. In uitgave 4 (volgende flyer) meer 
informatie. Kaarten zijn reeds te boeken op www.skans.nl

Best of Ireland | De grootste hits uit Ierland!

In Best of Ireland hoor je zowel populaire traditionele folksongs en hun 
verhalen, als songs van huidige Ierse artiesten. Want ook in de huidige 
Ierse muziek zijn hun roots terug te horen. Ierse artiesten verkochten 
wereldwijd vele miljoenen albums en hebben ook in ons land een bijzon-
dere trouwe schare fans. Twee bijzondere Ierse topvocalisten komen over 
uit Ierland en brengen samen met hun uitgebreide band, met natuurlijk de 
traditionele banjo en viool, een gevarieerd twee uur durend programma. 
Met passie en energie wordt de show gebracht; het plezier straalt er af!  

Met songs van o.a.: The Corrs, The Dubliners, The Kelly Family, Dolores Keane, U2, Clannad, Van Morrison, Moya 
Brennan, Johnny Logan, Damian Rice, maar ook Ed Sheeran, Chris De Burgh en zelfs Bruce Springsteen, die Ierse 
voorouders had.  

Donderdag 16 februari 2023 | Aanvang 20.15 uur  

Entree: € 25,00 
incl. consumptie.
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Horeca in de Skâns

Word vriend van de Skâns
en profiteer van vele kortingen
Vriend van De Skâns word je omdat De Skâns 
iets speciaals voor je betekent. 

Onze vrienden dragen De Skâns een warm hart toe, 
zowel het theater als alle andere activiteiten. 
En deze vriendschap is wederzijds. Zo biedt 
De Skâns vele voordelen aan haar vrienden. 

Bekijk het snel op skans.nl/vriend-van-de-skans

Lekker eten in het theater-/sportcafé van De Skâns
In het hart van De Skâns ligt het theater/sport café. Een ruimte waar men 
na het sporten of een theater voorstelling nog een borrel kan drinken met 
een bittergarnituur. Ons theatercafé is de perfecte plek om een theater-
bezoek in te luiden of om af te sluiten.

Naast de theatervoorstellingen is er ook sport in de Skâns. U kunt met de groep 
of team de overwinning vieren onder het genot van een borrel, bittergarnituur 
of ‘drankje met een plankje’ (€ 7,50).

Feesten en Partijen 
in de Skâns
Voor uw bedrijfsfeest bieden we 
ook de leukste arrangementen. 
Van moorddiner tot pubquiz, 
sporttoernooi tot theaterdiner, 
ontzorgd en gezellig!! 

Wilt u met uw bedrijf één van onze 
voorstellingen bijwonen, dan kan 
er ook vooraf in een aparte ruimte 
gedineerd worden, of achteraf nog 
een gezellig borrelarrangement 
geregeld worden.

Plate fân Freed
In het seizoen 2022/2023 wordt er 
twee keer per maand op vrijdag de 
Plate fân Freed geserveerd. Gezellig 
met elkaar eten. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via 
horeca@skâns.nl of telefonisch 
0513-468606. 

9 december:  Stamppot boerenkool
23 december:  Verrassingsplate 
  van de kok
6 Januari  Goed gevulde erwten-
  soep met roggebrood 
  met spek
20 januari Spruitjes met gebakken 
  aardappelen en spekjes 
  (eenpansgerecht)



www.kromhout.com

VISSER PLANT, LIPPENHUIZEN

“Bij Visser Plant staat alles in dienst van de allerbeste kwaliteit. Voor mijn financiële  

zaken verwacht ik hetzelfde. Toen ik overging van een eenmanszaak naar een bv,  

stond Van der Veen & Kromhout mij van begin tot eind bij. Bij zo’n ingewikkeld proces  

heb je echte specialisten nodig om kansen te zien en de juiste beslissingen te nemen.”

ECHTE SPECIALISTEN
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